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Thema: ‘De macht van Jezus is de macht van de liefde’, naar aanleiding van Psalm 93 en Markus 1: 14-39 (kerntekst: vers 27) 
 
1. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht 
Er bestaat een uitgave van het Markus-evangelie met een heel 
korte titel, één woord: ‘Macht’. Als er één is die ons Jezus Christus 
heeft geschilderd in al Zijn macht, dan is het wel Markus.  
Markus, een kort Evangelie, een snel evangelie ook, Markus 
beschrijft de dingen in een hoog tempo, telkens weer komt dat 
kenmerkende woordje terug: ‘meteen’.  In oudere vertalingen 
staat: ‘terstond’. Bij Markus gebeurt ‘meteen’ dit, ‘meteen’ dat. In 
het gedeelte dat we hebben gelezen komen we het zeven keer 
tegen: ‘meteen’.  
Wie was Markus? Markus heette voluit Johannes Markus, en je 
zou kunnen zeggen: hij was al van jongs af aan betrokken bij de 
gemeente in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maria, over zijn vader 
lezen we niets, en zijn oom was Barnabas, die later met Paulus 
zendingsreizen maakte. Markus ging trouwens de eerste keer met 
hen mee. Markus’ moeder hoorde al heel vroeg bij de volgelingen 
van Jezus. Zij was een rijke vrouw, met een groot huis, en 
algemeen wordt aangenomen dat het laatste Avondmaal van 
Jezus met Zijn discipelen plaatsvond in dat huis, waar Maria en 
Markus woonden. Markus hoort er dus vanaf het begin bij, bij die 
gemeente van Christus. En zijn Evangelie wordt door velen 
beschouwd als het eerstgeschreven Evangelie. In een heel oud 
geschrift, uit de tweede eeuw, van bisschop Papias van Hiërapolis 
wordt ons verteld dat Markus heel veel informatie heeft gekregen 
van Petrus. En dat verklaart misschien ook al wel het één en 
ander. Want juist Petrus was altijd vurig van geest, wilde overal 
meteen op af. Misschien zit er daarom wel zoveel vaart in dit 
Evangelie. En als er één onder de indruk was van de macht van 
Jezus, dan is het Petrus wel, die op zijn knieën voor Jezus viel, zo 
lezen we dat, en het uitroep: ‘O Heer, ga weg van mij, want ik ben 
een zondig mens!’  
De macht van Jezus, dat is 
dus een heel centraal thema 
bij Markus. En in het 
gedeelte wat we hebben 
gelezen komt dat wel héél 
duidelijk naar voren. Het 
lijken een paar losse 
gebeurtenissen achter 
elkaar, maar er is wel een 
heel dikke rode draad in 
herkenbaar, en dat is die 
ongelooflijke macht van 
Jezus.  
Die macht is al herkenbaar in die paar woorden waarmee Jezus 
het doel van Zijn komst bekendmaakt. Een preek in twee zinnen: 
‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. 
Bekeer u en geloof het Evangelie!’ Jezus zegt niet: ‘Zou het 
misschien niet een goed idee zijn om je eens wat meer met geloof 
bezig te gaan houden? Zou je daar dan niet veel gelukkiger van 
worden, als je dichter bij God ging leven?’ Enzovoorts, 
enzovoorts, enzovoorts. Nee, recht op de man af, op de vrouw af: 
‘Bekeer u en geloof het Evangelie!’ Een boodschap vol macht, 
een boodschap met vólmacht.  
En als Hij dan langs de zee loopt, en Hij ziet ze aan het werk, 
Simon en Andreas, en later Jakobus en Johannes, dan is het nú 
maar één zinnetje: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat jullie 
vissers van ménsen worden.’ En je vraagt je af, hoe het mogelijk 
is, maar ze doen het nog ook! Alles laten ze in de steek, nota 
bene Jakobus en Johannes, de opvolgers in een groot 
vissersbedrijf, met een hele ploeg personeel. Ze laten het allemaal 
liggen en gaan mee. Want Jezus spreekt met macht.  
Dat merken ze ook in de synagoge. De mensen staan versteld! Dit 
kennen ze niet! ‘Hij onderwees hen als gezaghebbende,’ zegt 
Markus, ‘en niet zoals de schriftgeleerden.’ Die schriftgeleerden, 
die haalden altijd allerlei grote namen aan uit het verleden. ‘Rabbi 
Akiba zei dit’, en ‘Rabbi Sjammai zei dat’ en ‘Rabbi Hillel zei weer 
iets anders’.  Maar Jezus haalt geen grote namen aan, Hij zegt: 
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:...!’ Hij leert als gezaghebbende! De 
mensen in de synagoge begrijpen er niets van. Wie is die Jezus?  
Ja, wie is Jezus? Je kunt wel zomaar allerlei dingen beweren, en 
net doen of je veel te zeggen hebt, maar is dat geen pure bluf? 

Wie geeft Jezus het recht om met gezag op te treden? Wie is die 
man? Voor de mensen is dat onduidelijk, maar niet voor de boze 
geesten. Die weten feilloos met wie ze te maken hebben. In de 
synagoge zit iemand met een onreine geest, en die begint hard te 
schreeuwen, lezen we in vers 23. Wat bedoelt Markus daarmee, 
iemand met een boze geest? Nou, in de jaren ’60 en ’70 en zo, 
toen dachten de mensen: ‘Het gaat hier natuurlijk over iemand 
met een psychische ziekte. En in de tijd van Jezus dachten ze dan 
dat er een boze geest in je huisde. Maar boze geesten bestaan 
natuurlijk niet echt.’ Ja, zo dachten ze in de jaren ’60, toen 
iedereen nog geloofde dat de wetenschap alles kan verklaren. 
Inmiddels zijn we wat wijzer geworden. Want die boze geesten, 
dat is niet zomaar een aanduiding voor een psychische ziekte, 
nee, boze geesten zijn helaas maar al te reëel. En hoe meer 
mensen zich inlaten met het occulte, hoe meer we ook merken dat 
ze reëel zijn. Ik sprak een keer een leerkracht die 
godsdienstonderwijs geeft op openbare scholen. Zij vertelde dit: 
‘Een jongen riep een boze geest op en kreeg ermee te maken. 
Meestal is dat via glaasje draaien. De andere week biechtte hij het 
op: “Juf, ik ben stom geweest, ik was nieuwsgierig.” Als hij niet 
deed wat de boze vroeg, kreeg hij hevige pijn waardoor hij 
uiteindelijk toch maar in de sloot sprong. Hij wist nu wel heel zeker 
dat de boze bestond. Ik vroeg hem,’ zei de leerkracht, ‘of hij nu 
ook geloofde dat God bestaat. Dat wist hij echt niet. De tip om de 
komende week God om hulp te vragen om de boze te verjagen, 
knoopte hij goed in zijn oren. Natuurlijk laat je zo’n kind niet los, 
en bid je mee. De volgende week was hij helemaal opgeklaard: 
“Juf, nu weet ik óók dat God bestaat. Hij heeft me geholpen, de 
boze is weg!”’  
Als je zoiets hoort, dan word je er weer aan herinnerd: als het in 

de Bijbel gaat over boze geesten, dan is dat niet 
een primitieve aanduiding van een psychische 
ziekte, nee, dan gaat het over concrete boze 
machten die je kunt oproepen, en die dan je 
leven helemaal in hun verwoestende greep 
kunnen krijgen.  
Boze geesten brengen ook altijd het 
paranormale met zich mee. Zo is dat ook hier, in 
die synagoge: die boze geesten, die weten 
feilloos wie Jezus is. Ze hebben 
bovennatuurlijke kennis: ‘Wat hebben wij met U 
te maken, Jezus de Nazarener? Bent U 
gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet 

Wie U bent: namelijk de heilige van God!’  
Ja, dat is helemaal correct! Maar Jezus zit niet te wachten op de 
boze geesten om Hem bekend te maken. En daarom klinkt Zijn 
stem, opnieuw met macht: ‘Zwijg! Ga uit hem weg!’  
‘En’, schrijft Markus dan, ‘de onreine geest deed de man 
stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg.’  
Jezus heeft macht! En de mensen staan stomverbaasd: 
‘Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine 
geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzamen zijn?’ 
Jezus heeft macht over de demonen, en zo heeft Hij ook macht 
over de ziekte. Dat merkt de schoonmoeder van Petrus, die er 
slecht aan toe is en met koorts op bed ligt. Maar Jezus grijpt haar 
hand en richt haar op. En meteen is ze gezond.  
De hele avond door komen er mensen bij Jezus: zieken en 
bezetenen, mensen met moeite en zorg, mensen in nood. Ziet u 
ze gaan, in uw gedachten, in de avondschemering? Zo’n hele 
stoet stakkers, die zich voortslepen naar Jezus. En daar, bij Hem, 
onder Zijn zegenende handen, daar is genezing. Neergebogen, 
neergedrukte levens, ze worden weer opgericht. Mensen die de 
gevangenen waren van boze machten, ze worden bevrijd! Met 
koninklijke macht zet Jezus mensen weer op de been, geeft Jezus 
mensen het leven weer terug!  
Dat is het beeld dat Markus schildert. Zo gaat Jezus rond, en waar 
Hij komt verspreidt Hij zegen. ‘Koning, verheugd geloven wij wat 
Uw getuigen verkonden: slechts onder Uwe heerschappij heeft 
ons hart vrede gevonden.’ Want die heerschappij van Koning 
Jezus is niet een onderdrukkende heerschappij, het is niet een 
macht die mensen neerdrukt en platwalst, nee, de macht van 
Koning Jezus is een bevrijdende macht, een verlossende  
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heerschappij. De macht van Jezus is de macht van de liefde.  
Dit gedeelte uit Markus is een krachtige oproep: ‘Denk niet te klein  
van Jezus!’ Denk nooit te klein van Zijn macht! En doe maar een 
beroep op Hem, zoals die mensen, die daar door de 
avondschemering heen strompelen, ga naar Hem toe, met al uw 
zorgen, met al uw nood en verdriet. Pleit hier maar op, zeg het 
maar tegen Hem: ‘Here Jezus, U bent toch gekomen om te 
verlossen, en U heeft het toch laten zien, dat U dat kunt en wilt: 
hier stáat het toch?! Doe het ook nu, toon Uw macht, zoals U dat 
ook hebt gedaan in dat leven van de jongen op die openbare 
school.’ Dit bijbelgedeelte moedigt ons aan om te bidden, om 
vurig te bidden, tot Jezus die het gezegd heeft: ‘Mij is gegeven 
álle macht in hemel en op aarde!’ 
 
2. Jezus die hier Zijn macht toont, is op weg... na ar het kruis 
Jezus’ macht is de macht van de liefde. In Jezus zien we concreet 
worden wat we lazen in Psalm 93, over die grote macht van de 
HERE, die Koning is, die Zich bekleed heeft met luister, die Zich 
omgord heeft met kracht. Als we Markus 1 lezen, dan zie je het 
licht van Jezus’ macht schitteren in de duisternis van deze wereld. 
Onstuitbaar! En tegelijk voelt u, net als ik van binnen natuurlijk 
alles omhoog komen. Want áls Jezus dan zo machtig is, waarom 
grijpt Hij dan niet vaker in? Jazeker, ook in onze tijd hoor je van 
wonderen, heel bijzondere wonderen, maar veel vaker hoor je 
over vreselijke ziektes die wél doorzetten en mensen fataal 
worden, over oorlogen die tienduizenden slachtoffers maken en 
miljoenen op de vlucht jagen, over vliegtuigen die neerstorten of 
verdwijnen… Hoe zit het dan met die macht van Jezus? Heeft Hij 
echt dat gezag? Of heeft Markus dat een beetje overdreven?  
Nee, gelukkig niet. Markus maakt niks mooier dan het is. De Bijbel 
is altijd zo goudeerlijk. Want weet u nog wat de eerste woorden 
waren die we lazen uit Markus? Vers 14: ‘En nadat Johannes 
overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea...’ Johannes, dat is 
Johannes de Doper. Die was ‘overgeleverd’, staat er. Dat wil 
zeggen: Johannes zat opgesloten, in de een of andere ellendige 
gevangenis van koning Herodes. Omdat Herodes de vrouw van 
zijn broer had afgepikt en Johannes de Doper had gezegd: ‘U 
mag haar niet hebben!’ Daar zit hij: weg te kwijnen ergens in een 
donker hol. Als Jezus Zijn macht laat zien, gaat dan alles goed? 
Komt alles weer voor elkaar? Nee. Kennelijk niet.  
Ik wijs u op nog een ander woordje, in vers 38. Daar zegt Jezus: 
Ik moet ook nog in andere plaatsen preken, want ‘daarvoor ben Ik 
uitgegaan.’ Uitgegaan? Wat bedoelt Jezus? Als je als jongere 
uitgaat, dan bedoel je meestal: ‘Ik ga ergens naar toe waar ik het 
leuk vind.’ Of waar je vrienden het leuk vinden, en daarom ga jij 
ook maar mee. Maar bij Jezus is het precies andersom. Waar is 
Jezus nou uitgegaan? Uit... de hemel. Uit die zee van licht en 
luister en heerlijkheid, waar God is alles en in allen, is Hij 
neergedaald op deze aarde, in de duisternis en de zompige 
ellende van mensen. Het is niet voor niets dat het nacht wordt in 
dit bijbelgedeelte. daar zit een diepe symboliek in. We hebben 
Kerst gevierd: uit de hoge hemel daalde Hij neer, een baby in een 
voerbak voor beesten. ‘Hiervoor ben Ik uitgegaan,’ zegt Jezus. Hij 
kwam uit de hemel naar deze aarde, waarom? Om de weg te 
gaan naar het kruis. Jezus die hier Zijn macht toont, zieken 
geneest, demonen verjaagt, spreekt met gezag, is op weg... naar 
het kruis. En die twee dingen zijn allebei, tegelijkertijd wáár. Jezus 
heeft álle macht, dat is het ene. Alle macht! Maar het gaat naar de 
overwinning via het kruis, dat is het andere. In al die genezingen, 
en in dat uitdrijven van al die demonen, laat Hij zien, dat ons leven 
bij Hem in veilige handen is, dat wij Hem helemaal kunnen 
vertrouwen, dat níets Hem uit de handen glipt. Het zijn tekenen 
dat Hij werkelijk dé Koning is. Maar de rest van het 
Markusevangelie zal duidelijk maken hoe Hij Zijn koningschap 
gebruikt: om ons te redden dwars door het lijden en de pijn heen, 
dwars door de dood heen.  
En ook hier en nu, in ons land, toont Hij Zijn macht, dan hier, dan 
daar, op allerlei manieren, soms heel verborgen, om ons eraan te 
blijven herinneren: ‘Bij Mij is je leven in veilige handen!’ Maar dat 
betekent niet dat al onze gebeden verhoord worden. Want Hij redt 
door nood en dood héén. Als Hij Zelf door de dood heen is, dán 
wordt het Pasen, dan laat Hij het zien: zó is de totale overwinning, 
die zal komen. Als Hij terugkomt, om álle dingen zó  

te maken als God ze bedoeld heeft. Jezus heeft álle macht. Laten 
we erop pleiten! We mogen veel meer van Hem verwachten dan 
wij vaak denken. Maar tegelijker-tijd moeten we niet vergeten, dat 
Hij redt door het kruis heen. 
 
3. Wat kunnen we met deze boodschap? 
En wat moet je dan met die boodschap? Dat is toch eigenlijk een 
dubbele boodschap? Als je nu ernstig ziek bent, wat moet je hier 
dan mee, met zo’n verhaal? Jezus heeft alle macht, dat geeft 
hoop, maar aan de andere kant lijkt het of die hoop meteen weer 
tussen haakjes wordt gezet. Markus, wat kan ik ermee?  
En Markus zegt: ‘Goed lezen! Goed lezen! Al die verhalen over de 
macht van Jezus: de roeping van de discipelen, de prediking in de 
synagoge, de bevrijding van de bezetenen en de genezing van de 
zieken, al die verhalen staan in het teken van die eerste oproep 
van Jezus: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen. Bekeer u en geloof het Evangelie!’ Als je ziet wat 
Jezus doet, als je merkt dat inderdaad de tijd vervuld is en dat in 
Jezus Christus Gods Koninkrijk dichtbij gekomen is, dan kun je 
maar op één manier goed reageren. Niet door bitter te worden en 
te zeggen: ‘Ik zou weleens wat meer willen zien van die macht.’ 
En: ‘Waarom hij wel en ik niet?’ De enig juiste reactie is, je 
bekeren en het Evangelie geloven.  
Je bekeren, dat wil zeggen: constant opnieuw je keren tot God. 
Constant opnieuw Hem zoeken, en je leven veranderen, echt, 
helemaal, tot op de bodem je leven aan Hem toewijden. Dat is 
bekering. Je zonden belijden, man en paard noemen voor God, en 
smeken om Zijn vergeving. Bekeer u en geloof het Evangelie. 
Geloof die goede boodschap! Dat God Zich in Jezus Christus naar 
ons heeft toegewend, dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven als de 
Koning van deze wereld. Geloof het Evangelie, dat Hij voor u, 
voor jou heeft geleden en is gekruisigd, maar ook dat Hij is 
opgestaan, en dat daardoor het nieuwe leven al begonnen is dat 
weggelegd is voor iedereen die gelooft. En hoe ons leven hier op 
aarde dan ook verloopt, linksom of rechtsom, als je je hebt 
bekeerd, je hebt gekeerd naar God toe, en je klemt je vast aan dat 
Evangelie, dan ben je veilig in die machtige handen van de 
Heiland. Dan kan niets, niets!! niets!!! je scheiden van de liefde 
van Christus, verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of 
honger, of het zwaard, of gevaar, ziekte, nood of dood.  
Niets, helemaal niets!  
‘Bekeer u en geloof het Evangelie.’ Ik las in het dagblad Trouw 
van afgelopen maandag over Chinese studenten in Nederland, die 
zich inderdaad hebben bekeerd en het Evangelie zijn gaan 
geloven. Wat gebeurt er dan? Eén van hen, Siyu, beschrijft het als 
volgt: ‘Het belangrijkste wat ik hier heb geleerd is om dingen te 
kunnen loslaten. In China ben ik atheïstisch opgevoed. Alles 
moest uit mezelf komen. Toen ik hier kwam merkte ik dat het 
leven niet om hoge studieresultaten hoefde te draaien. Het ging 
niet zo goed met me en ik begon te twijfelen aan m’n eigen 
waardenstelsel.’ De journalist schrijft: ‘De controle die Siyu uit 
handen gaf, legt ze nu bij God.’ En dan komt Siyu weer aan het 
woord: ‘Veel dingen zijn als zand: hoe krampachtiger je het 
vasthoudt, hoe meer het door je handen glipt. Nu probeer ik m’n 
handen open te houden én ook open te staan voor nieuwe 
ervaringen. Dat zie ik als genade.’ 
Bekering, dat is: loslaten. De controle over je leven in de handen 
van je Verlosser leggen. Je toevertrouwen aan Zijn macht.  
Het is nacht geworden in Galilea. De mensen zijn eindelijk naar 
huis. Het is stil. En daar, midden in het donker, loopt een man. 
Helemaal alleen. Op weg naar een eenzame plaats. Om te 
bidden. Het is Jezus. Neergedaald uit die zee van licht daarboven, 
en nu Mens onder de mensen, onder de blinden en melaatsen en 
kreupelen en doven en bezetenen. Mens onder de mensen, op 
weg naar het kruis. En daar, op die eenzame plaats, knielt Hij 
neer. Hij koos ervoor om ons te komen redden, maar Hij redt het 
niet alleen. Hij kan niet zonder Zijn Vader. En daar, op die 
eenzame plaats, daar vindt Hij Zijn kracht, om verder te gaan. 
Daar ligt Hij op Zijn knieën, als een voorbeeld voor ons. Breng 
alles maar boven. Breng het boven! Keer je naar Hem, bekeer je 
naar Hem, en geloof het Evangelie. Vertrouw je toe, met huid en 
haar, met ziel en lichaam, aan deze Heiland, want Hij heeft alle 
macht. En Zijn macht is de macht van de liefde! Amen. 
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